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Covid-19…
“vaccins”, “testen”,
gevolgen en oplossingen
Naslagwerk deel 2
Deel 2 over de Covid-“vaccins”, vormgegeven voor het “verzwakken van de Covid-
symptomen”. Deze voorkomen expliciet niet het oplopen van wat Covid wordt 
genoemd, noch het anderen daarmee besmetten, of het sterven daaraan… (58)

“In de komende generatie of zo, zal er een 
farmacologische methode zijn die maakt 
dat mensen hun slavernij liefhebben, 
en die als het ware een dictatorschap 
zonder tranen brengt, resulterend in een 
soort van pijnloos concentratiekamp voor 
hele samenlevingen, zodat de mensen 
hun vrijheden feitelijk kwijt zijn, maar zij 
daarvan zullen genieten omdat ze zijn 
afgeleid van enig verlangen tot rebellie
— door propaganda of hersenspoeling,
of door hersenspoeling versterkt door 
farmacologische methoden. En dit schijnt 
de ultieme revolutie te zijn”, Aldous Huxley, 
auteur van Brave New World Tavistock 
Group, California Medical School, 1961

CO
VI

D
-1

9
SP

EC
IA

L

Het Spike eiwit
 ▪ Wist u dat het SarsCoV-2 spike-eiwit niet zomaar een 

passief bindend of anker-eiwit is, maar een complex 
bioactief cytotoxisch molecuul (giftig voor de cellen), 
dat onder andere in staat is om bloedstolsels op gang 
te brengen? 

 ▪ Wist u dat het ook het complement-immuunsysteem kan 
aanzetten, iets dat je absoluut niet wilt dat gebeurt in je 
bloedvaten? (59)

 ▪ Een hoge concentratie van een Covid-“vaccin” in iemands 
kwetsbare plek kan rampen tot gevolg hebben, want dat 
veroorzaakt bloedstolling. Dit onherstelbaar gevaarlijk 
mechanisme van toxiciteit is ingebed in het ontwerp van 
het Covid-“vaccin”…

 ▪ Wist u dat het Moderna-“vaccin” 40 triljoen mRNA-
moleculen bevat die de cel dwingen tot het fabriceren van 
het “Corona spike-eiwit” en de bovenstaande effecten 
aanrichten? (60) 

 ▪ Wist u dat dit spike eiwit, geproduceerd via genetisch 
gemanipuleerd mRNA, op geen enkele manier lijkt op het 
spike eiwit dat het SarsCov-2 zelf zou aanmaken? Het 
mRNA in de vaccins laat het lichaam een spike eiwit 
aanmaken dat ingrijpend is veranderd, om te vermijden 
dat het lichaam dit metaboliseert (omzet/neutraliseert! 
(61) 

 ▪ Wist u dat het spike eiwit dat het lichaam na een Covid-
“vaccin” injectie produceert, aangrijpt op de ACE-2 
receptor (overal in het lichaam aanwezig!)? Dit gebeurt 
omdat het “vaccin”-mRNA een spike eiwit produceert 
waarin extra prolines zijn ingevoegd; deze verhinderen  
de receptoren om goed te sluiten, waardoor het lichaam 

Voor meer informatie
en om te bestellen:

www.uitgeverijakasha.nl
en 0599-28 72 45

Ga voor een compleet overzicht
 van onze boeken naar:

www.uitgeverijakasha.nl

Christina, deel 1: 
tweeling als licht geboren
Bernadette von Dreien | 320 pagina’s – € 23,50

Christina, deel 2: 
het visioen over het goede
Bernadette von Dreien | 352 pagina’s – € 23,50

Eerder verschenen van Christina:

Elke maand wordt er een ander citaat van 
Christina uitgelicht. Het zijn uitspraken die ze 
vaak herhaalt en belangrijk vindt. Zo herinnert 
ze ons er elke dag aan dat we hier nu het 
hoogste, mooiste en het goede kunnen 
manifesteren. De beelden in de kalender zijn 
door Christina zo samengesteld dat ze een 
liefdevolle en krachtige energie overbrengen.

Deze kaarten zijn bedoeld 
als onder steuning bij het je 
verbinden met je scheppings-
kracht, om je aan je multi-
dimensionale oorsprong te 
herinneren en je bewust te 
maken van je ware grootsheid 
en alle vermogens die je bezit. 
We leven in een ongeloofl ijk 
boeiende tijd waarin 
processen sneller, directer en 

ook gemakkelijker kunnen 
verlopen. De kaarten zijn 

bewuste, liefdevolle en 
bezielde materie. Ze vormen 

een brug waarmee je 
eenvoudig je nieuwe 
zijnstoestand kunt 

bereiken.

Nieuw van Christina von Dreien!

Tools voor de nieuwe tijd
46 kaarten voor visioenen over vrede, liefde en bewustzijn

Kalender 
2022

ISBN 978 94 6015 220 7
46 kaarten
Begeleidend boek van 112 pagina’s 
   van Levin Jeffrey Lamb
Volledig in kleur
€ 26,50

Christina, deel 3: 
bewustzijn schept vrede
Christina von Dreien | 320 pagina’s – € 23,50

Christina: 
Uiteindelijk komt alles goed – 
Hoe we zelf de wereld kunnen helen
Christina von Dreien | 96 pagina’s – € 17,50

ISBN 978 94 6015 219 1
12 pagina’s
€ 14,95

dimensionale oorsprong te 
herinneren en je bewust te 
maken van je ware grootsheid 
en alle vermogens die je bezit. 
We leven in een ongeloofl ijk 
boeiende tijd waarin 
processen sneller, directer en 

ook gemakkelijker kunnen 
verlopen. De kaarten zijn 

bewuste, liefdevolle en 
bezielde materie. Ze vormen 

een brug waarmee je 
eenvoudig je nieuwe 
zijnstoestand kunt 

bereiken.

Volledig in kleur
€ 26,50



3 8  |  S p i e g e l b e e l d  n o v e m b e r  2 0 2 1

wordt aangezet tot het downreguleren van de ACE-2 
receptoren. Deels hierom ontstaan problemen als 
pulmonale hypertensie, ventriculair hartfalen en 
herseninfarcten. (62)

 ▪ Wist u dat een artikel uit 2020 laat zien dat er een 
beslissende link bestaat tussen ACE-2 deficiëntie (tekort) 
en SarsCov-2 infectie? Mensen met een ACE-2 tekort zijn 
meer gevoelig voor ernstige Covid-19. Het via het mRNA 
aangemaakte spike eiwit onderdrukt ACE-2 en maakt dat 
tekort nog erger. De Covid”vaccins” doen hetzelfde…

 ▪ Wist u dat het spike eiwit een vergif is dat de bloed-
hersenbarrière passeert en doordringt in de bloedvaten in 
de hersenen en ook daar inflammatie veroorzaakt? (63)  

 ▪ Wist u dat vitamine D3 zich hecht op de ACE-2 receptor 
en daardoor kan beletten dat het spike eiwit aangrijpt op 
die plaats?

 ▪ Wist u dat het spike eiwit van de Covid-“vaccins” via de 
bloedbaan overal in het lichaam terecht kan komen? (64)  

 ▪ Wist u dat bij een obductie in Duitsland van een Covid 
“gevaccineerde” overleden persoon het spike eiwit werd 
aangetroffen in alle organen? (65)  

 ▪ Wist u dat spike-eiwitten die de Covid-“vaccins” het 
lichaam dwingen om aan te maken, niet alleen de 
bloed-hersenbarrière passeren (reden voor bloedproppen 
aldaar), maar ook een familiaire gelijkenis hebben met  
28 lichaamseigen eiwitten, waaronder de syscytines, 

 ▪ waarvan er enkele verantwoordelijk zijn voor de vorming 
van een normale placenta aan het begin van- en tijdens 
de zwangerschap? Daardoor zou het kunnen zijn dat de 
antilichamen die het immuunsysteem aanmaakt tegen 
het geforceerd geproduceerde spike-eiwit, ook zouden 
kunnen werken tegen deze bewuste syscytines en dan de 
placenta aanvallen. Met als resultaat een ‘spontane’ 
abortus ofwel een miskraam. Het CDC meldde dat dit 
gebeurde bij 12% van de vrouwen – maar hun werkelijke 
aantal bedroeg 82%. Behalve miskramen kan het ook zijn 
dat toekomstige zwangerschappen worden uitgesloten (66)

 ▪ Welke zwangere accepteert er ooit een kans van 12% op 
een miskraam? (67)  

 ▪ Wist u dat het zelfs zo is dat de spike-eiwitten die het 
lichaam gedwongen gaat maken, zich verzamelen in de 
eierstokken van de vrouw, en dat Pfizer’s eigen data laten 
zien dat van de vrouwen die in de eerste 20 weken van 
hun zwangerschap worden geïnjecteerd, er 82% een 
miskraam krijgt? (68)

 ▪ Wist u dat artsen voorafgaand aan de Covid-injectie niets 
vertellen aan hun patiënten over de experimentele status? 
En dat de injecties vaak worden gegeven door assistenten 
en soms door nog lager geschoolde uitzendkrachten?

 ▪ Wist u dat er vooraf aan de toediening van een Covid-
“vaccin” vrijwel nooit sprake is van informed consent? 
Voor de injectie krijgt u geen informatie over  
de risico’s…  (69)
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 ▪ Wist u dat de Covid-19 “vaccins” gevaarlijk zijn voor 
mensen die gevoelig zijn voor anafylaxie, zoals een 
mega-allergische reactie op pinda’s of een bijensteek? 

 ▪ Want inmiddels is 70% van de mensen allergisch voor 
polyethyleenglycol (PEG)… een van de vetten in de 
Pfizer- en Moderna Covid-“vaccins”!

 ▪ Die allergie is geen wonder, want PEG zit zelfs ook al in 
Zwitsal babyproducten…

 ▪ Wist u dat een anafylactische reactie op een Covid-
“vaccin” vrijwel onmiddellijk kan leiden tot de dood? Dat 
hebben we inmiddels dan ook al een paar maal op video 
kunnen zien gebeuren. Verbazingwekkend hoe dan 
niemand uit de prikrij wegloopt… 

 ▪ Wist u dat de antilichamen die het lichaam na een 
Covid-“vaccin” gaat maken minstens 28 verschillende 
typen weefsels en organen kunnen aanvallen en 
verwoesten? En wist u dat die antilichamen tot in 
oneindigheid doorgaan en nooit verdwijnen? (70)

 ▪ Wist u dat wetenschappers, artsen en burgerjournalisten 
van over de hele wereld na de Covid-19 “vaccinaties” 
talloze gevallen rapporteren van ernstige tot zeer ernstige 
schade? (aangezichtsverlamming, neurologische-, hart- 
en hersenschade, en overlijden), (71)

 ▪ Wist u dat een wetenschapper (moleculaire bacterioloog/
biochemicus) alle ernstige waarschuwingen van dr. 
Carrie Madej heeft nagetrokken en in een video van alle 
links heeft voorzien? (72)

 ▪ Wist u dat overal in de wereld ouderen die overlijden 
vóór een Covid-“vaccinatie”, worden geregistreerd als 
‘overleden aan Covid-19’, en ouderen die overlijden ná 
een coronavirus “vaccinatie” worden gerangschikt onder 
‘natuurlijke dood’? (73) 

 ▪ Wist u dat zelfs RIVM Jaap van Dissel heeft toegegeven 
dat hoe meer Covid-“vaccins” er worden geïnjecteerd, er 
des te meer corona-mutaties zullen ontstaan?

 ▪ Wist u dat dr. Lorraine Day de Covid-“vaccins” ronduit 
kill shots noemt? (74)

 ▪ Wist u dat de lieden die gedurende de afgelopen 
(tientallen?) jaren deze Covid-“vaccins” hebben 
voorbereid, precies weten wat voor vreselijke effecten ze 
daarmee bereiken? Dr. Sherri Tenpenny heeft er daarvan 
in de afgelopen maanden in de literatuur zo’n 20 
ontdekt… En zij zegt ook heel duidelijk dat wat er in het 
lichaam van een geïnjecteerde gebeurt, nooit ophoudt en 
ook niet omkeerbaar is…

 ▪ Wist u dat farmaprodukten zoals zowel de gen-
technologie, als de inhoud van de zogenaamde “Covid-
vaccins” nog nooit eerder zijn toegepast op de mens? Het 
kan niet vaak genoeg worden gezegd dat deze “vaccins” 

in werkelijkheid medische operating systems zijn op 
nanoniveau die het genoom van de ontvanger 
onstuitbaar en onomkeerbaar veranderen – en dat hoe dit 
voor de desbetreffende persoon uitpakt, niet van te voren 
te duiden is, omdat dit mede afhankelijk is van in welke 
soort cellen de ingespoten “vaccin”-inhoud terechtkomt…
 - Zoals eerder gezegd, worden deze cellen aangezet tot 

het produceren van een vreemd eiwit: het giftige 
spike-eiwit van het vermeende SarsCoV-2…  
Het immuunsysteem moet dan daartegen 
antilichamen maken.

 - Het grote probleem met de gemanipuleerde productie 
van spike eiwitten is dat er 20+ typen weefsels in het 
menselijk lichaam zijn die eigen spike-eiwitten 
hebben… 

 - Deze “vaccins” kunnen dus enorme auto-immuun-
reacties veroorzaken: een aanval op de cellen, weefsels 
en organen van het eigen lichaam!

 ▪ Wist u dat het mRNA (1) synthetisch en dus onnatuurlijk 
is, (2) dat het is ingepakt in abnormale lipiden (vetten) 
waaronder cholesterol – om het voor het lichaam 
natuurlijk te laten lijken – en (3) dat het methyl-
pseudouri dine bevat, een nucleotide bedoeld om het 
mRNA ‘levend’ te houden en te programmeren tot 
maximale eiwitproductie… (75)   

 ▪ Wist u dat het CDC een spoedvergadering heeft belegd 
over het feit dat na een Covid-injectie in de leeftijdsgroep 
van 16-24 jaar er een ongewoon aantal gevallen is gemeld 
van myocarditis en pericarditis? Deze ontstekingen van 
de hartspier en rond het hart zijn normaliter zeldzaam. (76)

 ▪ Wist u dat in de groep van jongens en mannen tussen 
16 en 24 jaar een Covid-“vaccin” 25 keer meer kans 
oplevert dan ‘normaal’ op ontsteking van de hartspier?

 ▪ Wist u dat in de Pfizer trials met kinderen van 12 tot 17 
jaar er van hen maar liefst 86% negatieve effecten hadden? 
Pfizer heeft uiteraard geprobeerd om die gegevens 
geheim te houden.

 ▪ Wist u dat in de VS en in Oostenrijk er rampen gebeuren 
onder geïnjecteerde 12- tot 17-jarigen? (77)  

 ▪ Wist u dat Nederlandse kinderartsen deze groep nu ook 
willen gaan injecteren? (78) 

 ▪ Wist u dat er zelfs stemmen opgaan om kinderen vanaf  
2 jaar oud met een Covid-“vaccin” te injecteren?

 ▪ Wist u dat dr. Robert Malone, de uitvinder van het 
mRNA-“vaccin”, waarschuwt tegen Covid-“vaccins” 
voor kinderen onder de 18 jaar oud? (78) 

 ▪ Wist u dat er overal ter wereld waar de Pfizer en Moderna 
“vaccins” worden gespoten, grote aantallen mensen 
lijden en sterven aan bizarre verschijnselen? 
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 ▪ Wist u dat de mensen geïnjecteerd met de Covid-“vaccins” 
de nieuwe lepers zijn? Zij zijn zelfs gevaarlijker, want 
lepra is aan de buitenkant tenminste herkenbaar...  
Het is gebleken dat geïnjecteerden, zelfs zonder 
recht streeks lichamelijk contact, een gevaar vormen 
voor de mensen in hun omgeving, vanwege de 
substanties en frequenties die hun lichamen vanuit 
de “vaccins” verspreiden…

 ▪ Zij strooien via transmissie iets rond zich heen waarvan 
niemand nog precies weet wat dat allemaal precies is – 
frequenties, prionen, spike eiwitten, grafeenoxide…? (80)

 ▪ (De term ‘shedding’ of kiemstrooien is iets anders, deze 
beschrijft het na vaccinatie rond zich verspreiden van 
microben vanuit bijvoorbeeld de baby- en kindervaccins).

 ▪ Wist u dat de voormalige vice-voorzitter van de World 
Health Organization European Advisory Group of 
Experts in Immunization, professor Christian Perronne 
heeft gezegd: ”Gevaccineerde mensen moeten in 
quarantaine en zouden buiten de maatschappij moeten 
worden gehouden.” “Niet “gevaccineerden” zijn 
ongevaarlijk voor anderen, geïnjecteerde mensen zijn 
gevaarlijk voor anderen. Dat is nu in Israel bewezen  
– ik heb contact met vele artsen in Israel – ze hebben 
ernstige gevallen in de ziekenhuizen onder gevaccineerde 
mensen, ook in Engeland.” 

 ▪ De Israëlische arts Kobi Haviv zei op Channel 13 News: 
“95% van de ernstig zieke patiënten zijn gevaccineerd. 
Volledig gevaccineerde mensen betreffen 85-90% van de 
ziekenhuisopnamen. De effectiviteit van de “vaccins” 
neemt af of verdwijnt.” (81) (82)

 ▪ Wist u dat deze transmissie wordt beschreven in de 
Pfizer documentatie? (83)

 ▪ Wist u dat de ‘wetenschap’ al zichzelf verspreidende 
vaccins heeft beschreven? De gevaccineerde verspreidt de 
inhoud van het desbetreffende genetisch gemanipuleerde 
“vaccin” om zich heen en zo beweegt de “vaccin-stam” 
door de populatie heen. Tot de Covid-19-“vaccins” werd 

deze technologie alleen gebruikt voor (wilde) dieren.  
Zie pag.47 e.v. in Global Catastrophic Biological Risks – 
Technologies to Address. (84)

 ▪ Wist u dat er al een baby is overleden door de besmette 
borstvoeding van zijn Covid-“gevaccineerde” moeder? 
(85)  

 ▪ Wist u dat via deze transmissie talloze niet-geïnjecteerde 
vrouwen miskramen hebben gekregen, of bizarre 
men struatieklachten, zelfs vrouwen al ruim voorbij de 
overgang? 

 ▪ Mannen maken melding van vreemde blauwe plekken en 
gezwollen benen en testikels. 

 ▪ Hier een artikel van dr. Lee Merrit over bloedingen. (86) 
 ▪ Er zijn maar liefst 11.000 rapporten van niet-geïnjecteerde 

vrouwen die schade hebben ondervonden van geïnjec-
teerde collega’s op het werk, van klanten etc. Sommige 
van hen zijn zo zwaar gaan bloeden dat ze tweederde  
van hun bloed-volume verloren. Ook zijn vrouwen van  
70 weer gaan bloeden.

 ▪ Alle Instagram en Facebook pagina’s van groepen die 
over die problemen deelden, zijn systematisch 
verwijderd…

 ▪ Op schoot zitten bij een grootouder is al genoeg…  
Zo logeerde een meisje van 22 maanden een weekend bij 
geïnjecteerde grootouders en verloor daarna enorme 
bloedklonters…

 ▪ Het moge duidelijk zijn dat bloedtransfusies en 
orgaandonaties nu ook geen optie meer zijn… (877) 

 ▪ Wist u dat dit jongetje dit verschijnsel aan zijn voet heeft 
gekregen nadat zijn moeder een tweede Covid-“vaccin” 
heeft gehad?

 ▪ Wist u dat de urine en feces van met Covid- “vaccins” 
geïnjecteerde personen inmiddels de riolen en het 
oppervlakte beginnen 
te vervuilen?

 ▪ Wist u dat de mens 
allereerst een elektro
magnetisch organisme 
is en dan pas een 
biochemisch wezen?  
De stroompjes die het 
lichaam gebruikt om 
boodschap pen door te 
geven, zijn uitermate 
klein. Wist u dat het 
magnetisme dat veel 
geïnjecteerden laten 
zien – door magneetjes, 
munten, sleutels en 
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zelfs smart phones op hun lichaam te laten ‘plakken’  
– een opzettelijk onderdeel is van het “vaccin” afgifte-
systeem? 

 ▪ Deze grove, geforceerde toevoeging dient om het  
mRNA/DNA elke cel van het lichaam in te sturen. (88) 

 ▪ Deze magneto(in)fection wordt uitgebreid beschreven 
in de literatuur… (89)

 ▪ Wist u dat één van de vele fabrikanten die de materialen 
levert om een magnetisch veld te creëren rondom een 
molecuul, het Duitse Chemicell is? Deze firma waar-
schuwt daarbij uitdrukkelijk: “De Magnetofection™ 
reagents en alle componenten daarvan zijn ontwikkeld, 
ontworpen, bedoeld en verkocht uitsluitend voor 
research doeleinden. Ze mogen niet worden gebruikt 
voor menselijke diagnostiek en zijn niet bedoeld te 
worden toegepast in welk medicijn voor menselijk 
gebruik dan ook. (90) 

 ▪ Magnetofection heeft zeer grote gevolgen wanneer 
gecombineerd met radiogolven, signalen vanuit 
satellieten en elektromagnetische frequenties. In 2011 liet 
research van dr. Michael Persinger zien hoe stemming 
en gedachten kunnen worden beïnvloed. Dat kan nu 
draadloos worden gedaan. (91)

 ▪ Amazing Polly: Magnetic nano materials in the 
injections, masks and swabs (92)  

 ▪ Wist u dat veel geïnjecteerden klagen dat ze zich nu 
zielloos voelen? Dat komt omdat de Covid-“vaccins” 
de pijnappelklier verwoesten, de zetel van de ziel. (93) 

 ▪ Therapeuten voelen zich na het behandelen van een 
gevaccineerde patiënt/cliënt compleet leeg. En een Frans 
medium meldt dat een gevaccineerde letterlijk zijn/haar 
ziel kwijt is…

 ▪ Wist u dat vrienden van geïnjecteerden negatieve 
persoonlijkheidsveranderingen in hen waarnemen, zoals 
hardheid, en gebrek aan belangstelling en empathie…?

 ▪ Wist u dat het Pentagon ‘God-gen’ VMAT2 al bekend is 
sinds 2005? (94)

 ▪ FunVax is het vaccin dat werd ontwikkeld om dit 
God-gen te neutraliseren. Ziehier het wetenschappelijk 
artikel over de studie met het VMAT-gen. (95)  

 ▪ “In non-conflict zones kan de effectiviteit [van het 
fundamentalist vaccin] worden afgemeten aan de 
terugval in het aantal mensen dat religieuze activiteiten 
bijwoont.” Quarterly Report on the Pentagon’s FunVax 
(Fundamentalist Vaccine), 6/1/2007 (96)  

 ▪ Wist u dat de universiteit van Ulm heeft ontdekt dat een 
flesje AstraZeneca Covid-“vaccin” voor maar liefst 2/3 
bestond uit stoffen die daarin niet thuishoren en maar  
1/3 uit “vaccin”stof… (98) 

 ▪ Wist u dat in India 75% van de sterfgevallen na een 
Covid-“vaccinatie” binnen 3 dagen plaatsvindt?

 ▪ Wist u dat de Covid-“vaccins” al meer schade en doods-
meldingen hebben opgeleverd dan alle andere vaccins 
bij elkaar?

 ▪ Wist u dat in de Britse ziekenhuizen van de Covid-doden, 
80% gevaccineerd was?  Uit cijfers blijkt dat de Covid-
“vaccins” de ratio verhoogt van iatrogene (door artsen 
veroorzaakte) sterfgevallen – en mensen meer gevoelig 
maakt voor ernstige ademhalingsziekten en de 
menselijke cellen  gevoelig maakt voor antibody 
dependent enhancement. (99)  

 ▪ Wist u dat de Covid-“vaccin” boosters (herhalings-
injecties) meer levens vernietigen dan redden? Het 
Amerikaanse meldpunt VAERS laat 71 meer hartaan-
vallen zien na een Covid-“vaccin dan na welk ander 
vaccin dan ook. Ook is er al een 1000% stijging in het 
aantal negatieve gevolgen door Covid-“vaccins” in 
september 2021. Niettemin adviseert het Amerikaanse 
CDC een derde booster shot… (100) 

 ▪ Wist u dat Israël het land is met het hoogste percentage 
Covid-“vaccinaties”? En dat uit de data blijkt dat de 
Covid-“vaccins” een algeheel falen laten zien in de 
bescherming tegen ontluikende varianten? (101)   

 ▪ Wist u dat er wetenschappers zijn die zich afvragen of er 
na de Covid-“vaccin”-genocide nog voldoende 
ongevaccineerde mensen zijn om de beschaving voort te 
zetten? (102)

 ▪ Wist u dat in Vermont (VS) 88% van de volwassenen 1 x 
en 79% tweemaal is geïnjecteerd? En dat Fauci zei dat er 
geen toename in Covid-gevallen zou zijn wanneer 50% 
was geïnjecteerd? (103) 
Nu 3,5 maand later :

 ▪ Wist u dat de obducties van de lichamen van mensen  
– zonder significant onderliggend lijden – die binnen 14 
dagen na hun Covid-“vaccin” zijn overleden, dramatische 
informatie opleveren? Experts met 20 en 30 jaar ervaring 
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laten dia’s zien van de verschillende weefsels waarin een 
ware slijtageslag heeft plaatsgevonden met waanzinnige 
aantallen witte bloedcellen die talloze scherpe 
metaaldeeltjes bevechten… Wist u nog dat geen obducties 
mochten worden gedaan?

 ▪ Alle Covid-“vaccins” bevatten deze vreemde metaal-
deeltjes…  En iedere geïnjecteerde draagt deze tijd-
bommen dan ook bij zich…  (104)  

 ▪ Wist u dat levend bloed analyse (LBA) overduidelijk een 
zeer verstoord bloedbeeld laat zien bij mensen die 
Covid-geïnjecteerd zijn? (105) 

 ▪ Dr. Bärbel Ghitalla analyseerde het bloed van mensen die 
Covid-19 injecties hebben gehad om te proberen haar 
patiënten te helpen die lijden aan de bijwerkingen. Dr. 
Ghitalla verkreeg ook een flesje met de Covid-19 injectie 
van Johnson and Johnson voor analyse. Gealarmeerd 
door wat ze door haar microscoop zag, besprak ze haar 
bevindingen met een medische collega, Dr. Axel Bolland, 
en met twee advocaten, Holger Fischer en Elmar Becker, 
schrijft Rhoda Wilson. (106)
 - De bloedmonsters van deze “gevaccineerde” patiënten 

laten zien dat hun rode bloedcellen (RBCs) een 
positieve lading hebben gekregen waardoor ze op 
elkaar kunnen “stapelen” (rouleaux), in plaats van dat 
die negatief zijn en elkaar daarom kunnen afstoten.

 - Er zijn ook opgerolde stukjes aanwezig met een 
metaalachtige glans. Ze zijn gemakkelijk te zien omdat 
ze geen licht absorberen zoals RBC’s dat doen.

 - De Duitse artsen en juristen in de video denken dat dit 
het begin is van trombotische activiteit. Het niveau 
van rouleaux formaties in deze bloedmonsters is 
‘ernstig’. We kijken naar ernstige schade aan de 
bloedcellen. 

 - Er wordt gesproken van massamoord, een misdaad op 
grote schaal…  

 ▪ Wist u dat het voor steeds meer mensen duidelijk wordt 
dat er sprake is van genocide? (107)

 ▪ Wist u dat er een gratis te downloaden, ronduit schokkend 
rapport is dat alle wetenschappelijke bewijzen beschrijft 
dat de Covid-injecties wereldwijd al miljoenen mensen 
hebben gedood en honderden miljoenen mensen blijvend 
invalide hebben gemaakt? Dit rapport laat alleen feiten en 
data zien, er worden geen enkele aannames in gedaan. 
De data kunnen bovendien worden bevestigd met 
honderden referenties. (108)  

 ▪ Wist u dat er ook een lijst van honderden studies is van 
BMJ Verlag? (109)

 ▪ Wist u dat de BuitenParlementaire Onderzoeks-

Commissie (BPOC) sinds 2020 honderden verhoren heeft 
afgenomen van artsen, wetenschappers, verpleeg-
kundigen, politiemensen, journalisten en anderen om de 
situatie van de Covid-“vaccins” en alles in kaart te 
brengen wat daarmee te maken heeft? (110)

 ▪ Wist u dat vanwege de vele klachten na de Covid-
“vaccins” de BPOC ook een eigen Covid “vaccinatie” 
meldpunt heeft georganiseerd? Dit, vanwege de 
moeizame procedures bij het Lareb… (111) 

 ▪ Wist u dat het Lareb de 3400 meldingen die bij het 
Meldpunt Vaccinatie van het BPOC zijn gedaan, niet 
aannemen… (112)

 ▪ Wist u dat in de tekst van een Brits overheidsdocument 
(31 maart 2021) kan worden gelezen dat de Covid-
“vaccins” genocide tot gevolg hebben (SPI-M-O: Summary 
of further modelling of easing restrictions – Roadmap Step 2) 
(113): 
“De wederopleving van zowel ziekenhuisopnamen als 

sterfgevallen wordt gedomineerd door diegenen die twee 
doses van het vaccin hebben ontvangen, bestaande uit 
respectievelijk 60% en 70% van de golf. Dit kan worden 
toegewezen aan de hoge opnameniveaus in de meest 
risicovolle leeftijdsgroepen, in die zin dat het falen van de 
immunisatie verantwoordelijk is voor meer ernstige ziekte dan 
ongevaccineerde personen.” 
Wist u dat de burgemeester van Amsterdam nu ook 

ineens meent iets af te weten van de Covid-“vaccins”? In 
een video spreekt zij de Amsterdammers toe om zich 
vooral te laten vaccineren, omdat het veilig en effectief is, 
en omdat zij dat zelf ook doet… Klinkt dat als een 
aanbeveling? (114) 

 ▪ Weet u wat we hier nu weer van moeten denken?  
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De overheid in Western Australia geeft autorisatie voor 
het verschaffen of toedienen van een vergif [Sars-CoV-2 
(Covid-19) vaccin…(115)

 ▪ Wist u dat er een Moderna patent bestaat dat beschrijft 

dat er chemotherapeutische middelen, radioactieve ionen 
en andere therapeutische agentia in het Covid-“vaccin” 
aanwezig zijn? Zie de secties 0182 en 0712:

 ▪ Wist u dat er ook een patent is voor een uitvinding 

waarmee iedereen kan worden bespioneerd of hij of zij in 
aanraking met een ziekteverwekker is geweest. (116) 

 ▪ Wist u dat er artsen zijn die zeggen dat Covid-19 
helemaal niet bestaat? 

 ▪ Dr. Robert O. Young stelt dat de coronavirus pandemie 
één groot bedrog is om mensen door angst te dwingen 
om een “vaccin” te accepteren, terwijl het werkelijke doel 
daarvan is om de mens mondiaal genetisch te veranderen 
in het kader van de transhumanistische AGENDA 2030.
(117) 

 ▪ Wist u dat dr. Robert O. Young alle gevaren van de 
Covid-“vaccins” zeer uitvoerig heeft gedocumenteerd? 
(118)

 ▪ Bij het Lareb zijn de laatste dagen (rond 30 september) 
tienduizend meldingen binnengekomen van bloedingen. 
Het Lareb weet niet of er een verband is met de toename 

van 6 miljoen Pfizer Covid-injecties… (119)
De Hongaars-Amerikaanse arts Hans Selye ontdekte in 1937 

dat wanneer een mens (of een ander zoogdier) één of meer 
gifstoffen binnenkrijgt – bijvoorbeeld een vaccin – dan 
vertoont het lichaam een typerende serie van reacties 
(linker en middelste kolom).
Dit vaste patroon van activiteiten in drie fasen noemde hij 
het non-specifieke stress syndroom. Dit patroon vindt plaats 
in mensen van iedere leeftijd!

Rond 1987 ontdekte de Australische wetenschappelijk 
onderzoeker Viera Scheibner PhD een belangrijke 
toevoeging aan Selye’s stress syndroom. http://whale.to/v/
scheibner.html)
Dankzij de computergrafieken van haar studies met een 
zuivere ademhalingsmonitor voor baby’s ontdekte zij 
binnen de drie fasen van Selye’s non-specifieke stress 
syndroom de meest kritieke momenten (rechter kolom).

Toen dr. Viera Scheibner die gegevens vergeleek met die 
van gedocumenteerde gevaccineerde wiegendood baby’s, 
bleken hun doodsmomenten te clusteren rond deze 
typerende tijdstippen. En zo vond dr. Scheibner het 
oorzakelijk verband tussen vaccinatie en wiegendood. 
Aanvullend zag zij dat hoe jonger de desbetreffende baby 
was, des te eerder het kind de strijd had verloren tegen de 
overmacht aan gifstoffen uit de ingespoten vaccins. 
Dag 16 is daarin een beslissende dag.
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Let wel:
De negatieve gevolgen van vaccins kunnen zich 
onmiddellijk uiten, maar ook pas na jaren — vgl. de 
hersentumoren in volwassen Amerikanen vanuit het SV-40 
in de poliovaccins van hun jeugd. (M. Carbone, 1992)

 ▪ De negatieve effecten in het non-specifieke stress 
syndroom door geïnjecteerde gifstoffen gelden voor 
gevaccineerden van alle leeftijden. 

 ▪ Vaak wordt er alweer een tweede dosis gespoten wanneer 
het lichaam zich nog bevindt in de uitputtingsfase na de 
eerste dosis… Ook dit gebeurt bij de Covid-“vaccins”. 

 ▪ Zijn de doodsmomenten van de Covid-“gevaccineerden” 
opvallend? 

Meldingen van de negatieve effecten na de 
respectieve Covid-“vaccins”. Deze cijfers  
zijn gebaseerd op het Coronadashboard 
van de Rijksoverheid. Meldingen zijn 1% 
tot 10% van de realiteit!

N.B. De Covid “vaccins’ zijn gentherapie: 
De injecties introduceren (1) synthetisch materiaal  
dat de cellen van de ontvanger genetisch manipuleert 
tot het veranderen in fabriekjes van het Covid-19 spike eiwit, 
waarna het immuunsysteem wordt geacht daartegen 
antilichamen te maken.

Of (2) de injecties introduceren via een drager/vector 
synthetisch Covid-19 spike eiwit in de cellen. (Per 26-09-2021 
zouden er in totaal 23.400.000 injecties zijn gezet met totaal 
147.454 meldingen van negatieve gevolgen).

Iedereen die is geïnjecteerd met het Janssen 
“vaccin” heeft negatieve effecten gemeld…

Toelichting door Lareb:  
Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname 
in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook 
blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we 
ernstig. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen 
en benauwdheid kan ernstig zijn als behandeling in het 
ziekenhuis nodig is.
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Leeftijdsverdeling in de meldingen van negatieve effecten na “vaccinatie”
https://www.lareb.nl/coronameldingen

(Downloaded 16 juli 2021 en 23 augustus 2021)

LET OP: VERSCHILLENDE SCHAALVERDEINGEN!


